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1. Definicja 
 

 Niewydolność serca jest to stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej 
 ilości krwi do narządów naszego organizmu i powoduje zmniejszenie wydolności  wysiłkowej. 
 Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek. Objawy niewydolności 
 serca wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do narządów.  
 W trakcie rozwoju niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie, 
 powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian w układzie hormonalnym. 
 
 Jest to złożony zespół objawów charakteryzujący się zaburzeniami pracy komór serca oraz 
 zaburzeniami regulacji neurohormonalnej organizmu. 
 W krajach wysoko rozwiniętych liczba osób dotkniętych tym schorzeniem rośnie i uważa 
 się je za główną przyczynę hospitalizacji u osób powyżej 65 r. życia. 

W 2/3 przypadków niewydolność serca jest następstwem niedokrwiennego uszkodzenia 
mięśnia sercowego lub nadciśnienia tętniczego. W pozostałych przypadkach jest konsekwencją 
choroby zastawkowej serca, kardiomiopatii, chorób osierdzia lub chorób przebiegających z 
dużym przeciążeniem serca (nadczynność tarczycy, niedokrwistość, przetoki tętniczo-żylne). 
 

2. Przyczyny niewydolności serca 

 choroba niedokrwienna serca (zawał serca), 

 nadciśnienie tętnicze, 

 nadużywanie alkoholu, 

 pierwotne choroby serca (kardiomiopatie), 

 zapalenia mięśnia sercowego, 

 wady zastawek serca, 

 zaburzenia rytmu serca. 
 

3. Rodzaje niewydolności serca 
 Biorąc pod uwagę przyczynę powstawania niewydolności krążenia, możemy ją podzielić na: 

 sercowopochodną - jej przyczyną jest upośledzone funkcjonowanie serca jako pompy 
ssąco-tłoczącej, 

 obwodową - przyczyna leży poza sercem. 
 W zależności od tego, czy przyczyną niewydolności krążenia jest prawa komora (pompująca 
 krew przez tętnicę płucną do krążenia małego, czyli płucnego) czy lewa komora (pompująca 
 krew do krążenia dużego przez aortę), wyróżniamy: 

 niewydolność krążenia lewokomorową, 
 niewydolność krążenia prawokomorową. 

 W oparciu o czas oraz szybkość rozwoju niewydolności krążenia, możemy wyodrębnić niewy-
 dolność serca: ostrą i przewlekłą. 

 Przewlekła niewydolność serca  – jest to postępujący zespół objawów, który wynika ze 
zmniejszonej pojemności minutowej serca (ilości krwi pompowanej w jednostce czasu) w 
stosunku do zapotrzebowania tkanek. 
Przewlekła niewydolność serca jest chorobą postępującą, a jej stopień zaawansowania 
można próbować kontrolować przez leczenie choroby podstawowej oraz przestrzegając 
zasad zdrowego trybu życia. 

 Ostra niewydolność serca -  jest to zespół objawów składających się na ostry stan 
zagrożenia życia, rozwijający się w bardzo krótkim czasie. Może wystąpić zarówno u 
osoby, która nigdy wcześniej nie miała epizodów dysfunkcji serca, jak i jako powikłanie 
czy nagłe zaostrzenie (tzw. dekompensacja) przewlekłej niewydolności serca. 
Najczęściej jego przyczyną jest upośledzenie czynności skurczowej lub rozkurczowej 
serca, co skutkuje niedostatecznym zaopatrzeniem komórek w tlen i substancje 
odżywcze, a w dalszej perspektywie zaburzeniem funkcji wielu narządów i układów. 
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4. Objawy niewydolności serca 
Najczęstszym objawem niewydolności serca jest duszność, która początkowo pojawia się przy 
wysiłku fizycznym a następnie nasila się aż do duszności spoczynkowej. Jest to spowodowane 
gromadzeniem się płynu w płucach. Można także obserwować napadową duszność nocną 
potocznie nazywaną astmą sercową. Gromadzenie się płynu w organizmie może także 
powodować obrzęki kończyn dolnych, ból w prawym podżebrzu z powodu powiększenia 
wątroby w następstwie zastoju i zaburzenia układu pokarmowego. 
Niedostateczne ukrwienie prowadzi do zmęczenia, osłabienia siły mięśniowej, ochłodzenia i 
zblednięcia skóry.    
 

Objawami charakteryzującymi niewydolność serca są: 

 osłabienie, łatwe męczenie się nawet przy niewielkim wysiłku, 

 duszność występująca przy wysiłku, w spoczynku lub w nocy, 

 obrzęki, powiększenie obwodu brzucha i przybór masy ciała związane z zatrzymaniem 
płynów w organizmie, 

 suchy kaszel, niekiedy połączony z odpluwaniem rdzawo podbarwionej plwociny, 

 wyniszczenie i utrata masy ciała (w zaawansowanej niewydolności). 
 

5. Powikłania niewydolności serca: 
Niewydolność serca jest niebezpieczną chorobą, która prowadzi do groźnych dla życia powikłań 
w postaci:  

 zakrzepy i zatory, 

 zaburzenia rytmu serca (mogą być przyczyną jak i skutkiem niewydolności serca), 

 niewydolność nerek. 
 

6. Diagnostyka i leczenie niewydolności serca 
 Rozpoznanie niewydolności serca opiera się przede wszystkim na: 

 skrupulatnym wywiadzie lekarskim, 

 badaniu pacjenta – objawy sugerujące- poszerzenie żył szyjnych,  powiększenie  jam 
 serca, 3 ton serca przy osłuchiwaniu, odruch szyjno- wątrobowy, tachykardia, 

 badaniach podstawowych: EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiogram, badania 
 krwi, 

 Głównymi celami leczenia niewydolności serca są: złagodzenie objawów, wydłużenie życia oraz 
 poprawa jego jakości. 
 Dużą wagę w leczeniu niewydolności serca przykłada się do leczenia chorób współistniejących, 
 szczególnie tych, które spowodowały rozwój niewydolności serca, takich jak choroba wieńcowa, 
 nadciśnienie tętnicze czy wada zastawkowa. 
 Leczenie niewydolności serca powinno zostać indywidualnie dostosowane do każdego chorego. 
 To wymaga ścisłej współpracy między lekarzem a chorym. 
 Kluczowe jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarskich oraz regularne 
 przyjmowanie leków. 
 W leczeniu pacjentów z niewydolnością serca ważne są 3 elementy: 

 zmiana stylu życia obejmująca stosowanie odpowiedniej diety oraz aktywności 
 fizycznej, 
 leczenie przyczynowe (zabiegowe i/lub farmakologiczne - redukowanie nadciśnienia, 

 leczenie choroby wieńcowej, operacyjne leczenie wad zastawkowych serca), 
 leczenie farmakologiczne  - leczenie objawów niewydolności. 

W skrajnych przypadkach ciężkiej niewydolności krążenia, nie poddającej się farmakoterapii, 
ratunkiem dla chorego jest transplantacja serca.  
 

 
 
 
 

7. Profilaktyka 
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Profilaktyka niewydolności serca powinna polegać przede wszystkim na wczesnym podjęciu 
terapii chorób, które mogą przyczyniać się do jej rozwoju, np. nadciśnienia tętniczego i choroby 
wieńcowej. 
Bardzo ważne jest również stosowanie zbilansowanej diety, redukcja nadwagi oraz 
prowadzenie higienicznego trybu życia zgodnie z zaleceniami lekarza.  
Aktywność życiowa chorych z niewydolnością serca zależy od stopnia zaawansowania choroby 
i uszkodzenia serca, a dopuszczalny stopień aktywności fizycznej jest ustalany indywidualnie 
dla każdego pacjenta.  
Chorym zaleca się codzienną umiarkowaną aktywność fizyczną taką jak: marsz, chodzenie po 
schodach, prace domowe, prace w ogrodzie czy spotkania towarzyskie oraz regularne 
wykonywanie ćwiczeń. Wykonując ćwiczenia pacjent musi pamiętać, aby zawsze zaczynać od 
ćwiczeń łatwiejszych i o mniejszym natężeniu. Bardzo ważna jest rozgrzewka, czyli 
przygotowanie układu krążenia i oddychania do intensywniejszej pracy. Początkowo należy 
ćwiczyć w pozycji siedzącej a w miarę poprawy kondycji zwiększać liczbę powtórzeń i serii 
danego ćwiczenia oraz wprowadzać ćwiczenia w pozycji stojącej (bardziej obciążają one układ 
krążenia). 
 Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawiają się niepokojące objawy takie jak: ból w 
klatce piersiowej, zawroty głowy, kołatanie serca, szybkie tętno – więcej niż 130 uderzeń 
/minutę, należy przerwać ćwiczenia. 

 
Dieta 
Chorzy z niewydolnością serca powinni ograniczyć: 
1.  spożycie soli kuchennej, która powoduje zatrzymanie wody w organizmie i przyczynia się  
do pogłębiania objawów choroby takich jak obrzęki, duszność, przyspieszona praca serca. 

Dlatego też muszą: 

 unikać spożywania produktów zawierających znaczne ilości soli - wędlin, kiełbas, 
konserw mięsnych i rybnych, serów dojrzewających (żółtych) i pleśniowych,  

 wyeliminować ze swojej diety solone orzeszki i chipsy, 

 ograniczyć dodatek soli w czasie gotowania potraw, nie dosalać potraw w czasie 
posiłków - przeciętnie z tych dwóch źródeł pochodzi około 60% soli w diecie, 

 zastąpić sól kuchenną (chlorek sodu), przyprawami typu czosnek, chrzan, koperek, 
sok z cytryny itd. 

2.  ilość spożywanych płynów maksymalnie do 2 l dziennie, z uwagi na to, że w tej 
chorobie upośledzone jest usuwanie wody z organizmu.  
3. spożywać 4 - 5 małych posiłków dziennie, aby wypełnienie żołądka treścią 
pokarmową nie było zbyt duże, co pozwoli na uniknięcie nudności, duszności lub wzdęcia. 
4.  unikać produktów i potraw bogatych w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, które 
są niepożądane w prewencji i leczeniu chorób serca (dotyczy to szczególnie osób o 
podwyższonym poziomie cholesterolu). 
5.  zwiększyć spożycie produktów zawierających potas, który ułatwia funkcjonowanie 
komórek mięśnia sercowego i układu nerwowego. 

 
Osoby z zaawansowaną niewydolnością serca powinny unikać spożywania 
alkoholu, palenia papierosów. 

 
 
 

 

 
 
 
 


